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Indicadores (22/01)
Ibovespa

0,80%

R$/US$

5,4301

WTI US$/Barril

52,27

Petrobras PN

1,67%

R$/€

6,6101

Brent US$/Barril

55,41

Petrobras ON

1,28%

R$/£

7,4240

Henry Hub US$/MMBtu

2,45

Notícias
Promar irá revitalizar campos do pós-sal gerando emprego e renda,
afirma secretário José Mauro
O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), José
Mauro Coelho, participou hoje (21/1) do Fórum Promar – Bacia de Campos. O evento, promovido pela
Rede Petro-BC, versou sobre o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos
(Promar), instituído pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), em dezembro do ano
passado, conforme Resolução nº 10/20 do CNPE.
Link: MME - 22/01/2021

BR Distribuidora mantém a aposta no mercado de GNL
A BR Distribuidora mantém a aposta no mercado de GNL para expansão dos seus negócios de
distribuição de combustíveis, afirma o CEO da companhia, Rafael Grisolia, que foi entrevistado ao vivo
nesta quinta (21).
Link: epbr - 22/01/2021
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DBO Energy da Noruega está em negociações bilaterais com a Petrobras
para comprar o Polo Golfinho no offshore do ES
A DBO Energy, empresa de petróleo e gás norueguesa, está em negociações bilaterais com a Petrobras
para comprar o Polo Golfinho no offshore da Bacia do Espírito Santo.
Link: TN Petróleo - 22/01/2021

GasBrasiliano irá abastecer o primeiro caminhão movido a gás da Ambev
A Scania acaba de entregar mais um caminhão a gás ao mercado brasileiro. Desta vez, um R 410 6×2
movido a gás natural veicular (GNV) e/ou biometano, que será utilizado na frota parceira que atende a
Ambev. O veículo será operado pela Carsten Serviços, parceira da Ambev há mais de 10 anos, e fará o
transporte dedicado de bebidas da fábrica da cervejaria em Agudos, interior de São Paulo, para
grandes clientes da marca nas regiões de Ribeirão Preto e Campinas, também no interior paulista.
Link: TN Petróleo - 22/01/2021

Wilson Ferreira Jr renuncia à
presidência da Eletrobras

Novos operadores do refino devem
despontar no país a partir de 2021

Link: Energia Hoje - 25/01/2021

Link: Portos e Navios - 25/01/2021

PetroRio oficialmente com 100% de Secretário do MME divulga
Frade
cronograma do Promar
Link: Petróleo Hoje - 22/01/2021

Link: Petróleo Hoje - 22/01/2021

OceanPact define faixa de preço e pode movimentar R$ 1,1 bilhão em
IPO
Link: Portos e Navios - 22/01/2021

Notícias Internacionais
Oil supply cuts in Iraq and Libya
nudge prices higher

Total leads Europe’s oil majors in
clean energy push
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Link: World Oil - 25/01/2021

Link: World Oil - 25/01/2021

Total Finds Oil and More

Baker Hughes Reveals 16 More Rigs

Link: Rigzone - 23/01/2021

Link: Rigzone - 23/01/2021

Destaque
Conhece alguém que vai gostar de fazer parte do mailing do Informe PGN?
Então, clique aqui para indicá-lo! É só listar o nome e e-mail do contato!

Eventos
Em breve

Informações Relevantes
Ente

ANP

Número

19/2020

Período de Consulta

Data da Audiência

05/11/2020 a 02/02/2021

03/03/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de Resolução para
regulamentação da redução da alíquota de royalties para empresas de pequeno e
médio porte.

27/11/2020 a 28/01/2021

ANP

20/2020

03/02/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do
contrato de concessão referentes à 17ª Rodada de Licitações de Blocos para
exploração e produção de petróleo e gás natural.

19/10/2020 a 02/12/2020

26/01/2021
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ANP

18/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que
regulamenta os critérios de independência e autonomia dos transportadores de
gás natural, e a certificação de independência destes agentes.

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

22/2020

12/02/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que dispõe
sobre a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC relativo ao
descumprimento da cláusula de conteúdo local de contratos de exploração e
produção de petróleo extintos ou com fases encerradas.

30/12/2020 a 29/01/2021

MME

NR nº37

Objetiva coletar subsídios para a identificação de problemas regulatórios
relacionados com a Norma Regulamentadora nº 37 – Segurança e Saúde em
Plataformas de Petróleo, em processo de revisão.

18/01/2021 a 19/02/2021

MME

122/2020

-

Consulta pública para obtenção de subsídios relavos aos objevos do Programa de
Revitalização e Incenvo à Produção de Campos Marímos - Promar

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela
Gerência de Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados e
parceiros. Indique aqui para alguém receber o informe. Respeitamos sua privacidade, se não
deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.
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